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od 2.-9. srpna 2009 
z Helmbrechtsu/Bavorsko do Volar

Pochod pokání a modliteb  
ve vzpomínce na pochod smrti  

v roce 1945

Nalomenou třtinu nedolomí, 
nezhasí knot doutnající. 

Soud vyhlásí podle pravdy.

Neochabne, nezlomí se, 
dokud na zemi soud nevykoná.

I ostrovy čekají na jeho zákon.

Izajáš 42, 3-4
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Jak došlo k tomuto  
pochodu ?
V poslední válečné etapě koncem roku 1944 resp. počát-
kem 1945 již nebylo pochyb o tom, že brzy dojde k porážce 
německého, nenávistí naplněného fašizmu a také totál-
nímu vojenskému kolapsu. Hitlerovi přívrženci se snažili 
zastřít všechny stopy, které svědčily o hrozných zločinech, 
očití svědkové měli zmizet. Koncentrační tábory byly z to-
hoto důvodu zrušeny a vězňové donuceni k pochodu smrti. 

Jedním z těchto koncentračních táborů byl také Grünberg 
(Zielona Góra) v Polsku, zde pracovaly židovské ženy v 
„Německé továrně na vlnu“, k tomu se přidružilo ještě na 
1200 žen z Glogau (Glogow) v Polsku. Koncem ledna 1945 
se muselo těchto asi 3000 mladých žen, polské, maďarské, 
ruské a německé národnosti vydat na cestu jen s jednou 
přikrývkou a jednou malou miskou.

6. března dorazilo 621 žen do koncentračního tábora v 
Helmbrechts. Zde se nacházelo již asi 700 žen ve věku 
18-30 let ze Sovětského Svazu, Polska, Česka, Francie, 
Nizozemska a Německa. Tyto mladé ženy byly „vězenkyně 
pod ochranou“. Jejich přestupkem bylo: podporování židů, 
urážka vůdce, sabotáže…. Pracovaly zde pro německý 
zbrojní průmysl nepřetržitě ve dvousměnném provozu, 
střídaly se vždy po 12 hodinách.

13. dubna 1945 byl tento tábor vyklizen. Pro 1170 dívek 
a žen se začala strašná cesta utrpení. Vedoucí transportu 
důstojník SS Alois Dörr již 17. dubna dostal kurýrem rozkaz 
vedení SS: “Další vězně nezastřelit!” “ Obušky nepou-
žívat a odložit!” “Dokumenty o koncentračním táboru 
Helmbrechts zničit!“, „Vězně propustit, jakmile se objeví 
Američané“. I přesto nařízení nedbal a hnal ženy dále na 
jih, až do Volar.

6.kvetna, po americkem 
hloubkovem naletu, 
se tento pochod smrti 
pro zcela vysilene zeny 
zakoncil. Pochod smrti 
přežilo asi jen 100 žen. 
Některé ženy nalezly 
nový domov ve Vola-
rech a blízkém okolí.



V prosinci 2008 jsme navštívili Prahu.

Když jsem z jedné vyhlídky zahlédla německé velvysla-
nectví, měla jsem následující myšlenky:

„Podobně jako se před 20 lety stalo Velvyslanectví 
SRN v Praze požehnáním pro uprchlíky z východ-
ního Německa, až do rozkladu zdi mezi východem 
a západem, tak také náš otec v nebesích v novém 
roce použije Prahu, aby byla požehnáním pro jeho 
židovský lid.“

Večer, když jsme se procházeli podél Vltavy, tak jsme ve 
vodě spatříli bílou labuť. Brzy jsme si všimli toho, že 
byla mrtvá. Labuť mi připomněla Jana Husa. Jeho po-
slední slova před smrtí byla následující: „Dnes spalujete 
husu, z jejíhož popela za 100 let vyroste nádherná bílá 
labuť, kterou nezmůžete ani usmažit, ani usmrtit.“ (Citát 
z knihy „Reformation ein Manifest“ od Cindy Jakobs.) 
100 let po Husově smrti přibil Martin Luther své myš-
lenky na zámecký kostel ve Wittenberge, což mělo za 
následek reformaci Ježíšovy církve.

Ptala jsem se sama sebe, jakou reformaci plánuje 
otec v nebesích dnes?

Odpověď jsem obdržela dalšího dne na modlitebním 
shromáždění v Oelsnitzu/Vogtland slovem z Izajáše 
42,3-4. 
Otec v nebesích obnovuje svou církev, nalomenou 
třtinu nedolomí. 
Koná to skrze Krista, neboť ON je náš pokoj, který spojil 
židy i křesťany v jedno, Efezským 2,14. 
Odpuštění, usmíření, uzdravení obou sourozenců, židů 
a křesťanů. 

V lednu 2009 jsem navštívila pamětní místo „Langer 
Gang“ ve městě Schwarzenbach/Saale. Zde mi otec v 
nebesích zjevil, že prokletí tohoto pochodu smrti mů-
žeme zvrátit pochodem usmíření a pokání a proklamací 
života do postižené oblasti.

Pochod k životu
Neděle, 2. srpna 2009
Helmbrechts/Bavorsko – Schwarzenbach/Saale

Pondělí, 3. srpna 2009
Schwarzenbach/Saale – Františkovy Lázně

Úterý, 4. srpna 2009
Františkovy Lázně – Sokolov

Středa, 5. srpna 2009
Sokolov – Mariánské Lázně – Tachov

Čtvrtek, 6. srpna 2009
Tachov – Domažlice

Pátek, 7. srpna 2009
Domažlice – Nýrsko – Hartmanice

Sobota, 8. srpna 2009
Hartmanice – Volary

Neděle, 9. srpna 2009
Volary

Povzbudí nás a je vítán každý, kdo se chce za tento po-
chod pokání a modliteb přimlouvat a bude-li to možné, 
k nám se i připojit.

Každý den bude začínat asi ve 8:30 hod. a večer každé-
ho dne bude v cílovém místě modlitební shromáždění 
kolem 20.00 hodiny.

Žasneme nad …
Únor 2009
„Zbořit hradby mlčení“, Setkání usmíření v Českém Těšíně*
www.go-east-mission.de - POZVÁNKA 2009

Březen 2009
Velmi emotivní setkání delegace Evropské koalice pro 
Izrael s víceprezidentem českého senátu, panem Petrem 
Pithartem. Předání dopisu z kanceláře Angely Merklové, 
kde se v Mnichovské dohodě potvrzuje historická úloha 
nacistického Německa a následná invaze.
(zdroj: Christen an der Seite Israels)

Duben 2009
Český senát podporuje petici ICEJ k Durbanu II (konferen-
ce proti rasismu v Ženevě). Prezident senátu, pan Přemysl 
Sobotka, pražský starosta pan Pavel Bém a několik tisíc 
pražských občanů se shromáždilo na podporu Izraele. 
(zdroj: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém- ICEJ)

Květen 2009
Česká policie vyjasnila masakr na sudetských Němcích  
v Postoloprtech v červnu 1945. 
(zdroj: Frankenpost – článek ze dne 7.6.09)

Červen 2009
„Zbořit hradby mlčení“, Setkání usmíření v Terezíně*  
www.go-east-mission.de POZVÁNKA 2009

Na závěr českého prezidenství v Evropské unii schválilo 
46 zemí „Terezínské prohlášení“, ve kterém se vyžaduje 
důsledný návrat nebo odškodnění pro židovské vlastnictví, 
které bylo v době národního soucializmu vyvlastněno. 
(zdroj: agentura AP)

Děkujeme 
z hloubi našeho srdce otci v nebesích, našemu Pánu a spa-
siteli Ježíši Kristu a Svatému Duchu za veškeré požehnání z 
Prahy a Česka, které vidíme a zakoušíme v uzdravení, znovu-
obnovení a přípravě jeho nevěsty – církve a národů.

Radujeme se 
ze všeho, co On bude ještě dělat a konat v tomto roce a 
odevzdáváme se jeho milosti a milosrdenství.

Bližší informace v druhé polovině  
července 2009 u: Hanne a Ernst Müller
Georg-Friedrich-Händel-Str. 2
95152 Selbitz/Bayern
Tel. 00 49-92 80-951 03,  
Mobil 00 49-157-74 57 89 89
Email: Hanne_Ernst@t-online.de

* organiz. Ebenezerem ze SRN a CZ




